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A Idade Média em múltiplos suportes historiográficos e documentais: 
(re)pensando a aplicação dos Estudos Feministas, da História Social das 
Mulheres, da História das Masculinidades e dos Estudos de Gênero para 
períodos não-modernos? 
 
Descrição: Nas últimas décadas, os Estudos Feministas, a História Social das 
Mulheres, a História das Masculinidades, os Estudos Queer e, sobretudo, os 
Estudos de Gênero tornaram-se uma das referências fundamentais para a 
(re)discussão, proposição e revisão de novos paradigmas teóricos, 
metodológicos e epistemológicos. Eles têm demonstrado um potencial impar em 
diversas áreas de conhecimentos. No campo da História, eles evidenciam um 
potencial efetivo para a problematização de temáticas, abordagens e 
perspectivas históricas e historiográficas. Em se tratando dos Estudos Medievais 
ou ?não-modernos?, é clara a incorporação paulatina dos chamados Gender 
Studies na revisão crítica de três das principais dimensões do ofício do(a) 
historiador(a): a) a análise teórico-metodológica e epistemológica; b) a discussão 
contextualizada de documentos de diferentes caráteres; c) e, por fim, a 
problematização da historiografia e suas relações interdisciplinares.Nas últimas 
décadas, os Estudos Feministas, a História Social das Mulheres, a História das 
Masculinidades, os Estudos Queer e, sobretudo, os Estudos de Gênero tornaram-
se uma das referências fundamentais para a (re)discussão, proposição e revisão 
de novos paradigmas teóricos, metodológicos e epistemológicos. Eles têm 
demonstrado um potencial impar em diversas áreas de conhecimentos. No 
campo da História, eles evidenciam um potencial efetivo para a problematização 
de temáticas, abordagens e perspectivas históricas e historiográficas. O presente 
projeto visa basicamente discutir as articulações entre esses campos de 
investigação e os Estudos Medievais. Em geral, sobretudo no Brasil, Portugal e 
Espanha, as pesquisas ainda oscilam entre um realismo acrítico e um pós-
modernismo radical, entre um universalismo de gênero e um relativismo de 
gênero, sem (re)discutir os limites e possibilidades das relações entre os diversos 
campos citados acima. Assim, propondo a construção de uma espécie de História 



Institucional e Sócio-Cultural de Gênero, combinada com a Análise Crítica do 
Discurso, pretendemos contribuir para (re)pensar diversos suportes documentais 
produzidos no, a partir de ou sobre o medievo, viabilizando a construção de 
grupos de pesquisas no âmbito da graduação e pós-graduação. 
 
Situação: Em andamento desde 2016 
Alunos envolvidos: Graduação: (9) 
Coordenador: Marcelo Pereira Lima  
Financiador(es): PIBIC -UFBA - Bolsa. 
 


